De veilige weg naar een nette prothese

Utigave 05.16

VITA shade, VITA made.

Beste patiënte, beste patiënt,
Vandaag kreeg u uw nieuwe tandprothese van ons. Hartelijk dank
voor uw vertrouwen.
Een hoog gekwalificeerd team van tandartsen, tandartsassistenten en dentaaltechnici heeft uw prothese met de beste materialen en de nieuwste kennis voor u op maat gemaakt.
Dankzij het gebruik van VITA prothesetanden zorgt uw tandprothese weer voor een natuurlijke glimlach. Geniet van de uitstekende functionaliteit en het buitengewoon draagcomfort.
Opdat u zo lang mogelijk plezier zou hebben aan uw tandprothese,
uw gezondheid kan sparen en er zich geen storende beperkingen
voordoen, geven we u hierbij graag enkele onderhoudstips mee.
Voor bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren - onze contactinformatie vindt u op de achterzijde.

Eerste reinigingsstap: spoelen

Als bescherming tegen aanslag en om ontstekingen te vermijden reinigt u het best de hele prothese 's morgens en 's
avonds grondig met stromend water.
Om uw prothese optimaal te beschermen, raden we aan om de reiniging uit te voeren in een met water gevulde waskom. Ook kan u
een handdoek op de bodem van uw lavabo leggen.

Tweede reinigingsstap: reinigen en borstelen

Vervolgens reinigt u de prothese in uw hand met een zachte borstel.
Het meest geschikt hiervoor zijn handtandenborstels of tandprotheseborstels met nylonharen.
Belangrijk: Borstel alle tanden zeer zorgvuldig en let vooral ook op
alle tussenruimten en alle plaatsen waar er contact met het tandvlees of de natuurlijke tanden mogelijk is.
Gebruik voor de reiniging warm water en een tandcrème
ZONDER schurende partikels.

Derde reinigingsstap: laten weken

Spoel de prothese na het poetsen nog eens grondig met koud water
en leg hem daarna voor een verdere reiniging in een voldoende
groot en met water gevuld reservoir.
Stelt u ondanks het regelmatig reinigen toch aanslag vast, dan kan
u gebruik maken van een ultrasoontoestel. Neem daarvoor contact
op met uw tandarts. Daarnaast kan u de prothese ook gedurende
tien minuten in een bad leggen met een 5-10%-azijnoplossing. Om
de lange levensduur van uw tandprothese met VITA tanden te garanderen, raden we aan om geen agressieve reinigingstabletten of
-oplossingen te gebruiken en de hier omschreven reinigingstips na
te leven.

Vierde reinigingsstap: afspoelen

Spoel de prothese nog eens grondig onder stromend water vooraleer hem opnieuw te dragen.
Een regelmatige reiniging en controle bij de tandarts zal ervoor zorgen dat de hoge kwaliteit van uw prothese lang gegarandeerd blijft.
Bovendien beschermt u op die manier uw gezondheid en vermijdt u
mogelijke herstelkosten.
We wensen u steeds een goede beet!

Met vriendelijke aanbeveling van uw tandarts/dentaaltechnicus
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We ondersteunen u graag!
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